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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-10-31 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bygglov för nybyggnad av förrådsbod  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av förrådsbod på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 1 642 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-08-22. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 2. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 3. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 4. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 5. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 
åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
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Som tomtplats får rödmarkerad tomt enligt situationsplan daterad 2021-07-
23 tas i anspråk.  

Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen.  

Avgift 

Avgiften för prövningen är 7 900 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-09-12. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 6. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 4 kap. 2 § plan- och 
bygglagen.  

Avgiften för prövningen är 2 415 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-10. 
 
Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-10-14. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 7. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 
för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XX.  

 
 8. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 2 kap. 2 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 3 381 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-09-14. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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 9. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XX. 

 
 10. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt strandskyddsdispenssked på fastigheten XX 
då sökt åtgärd får anses inte uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som 
anges i miljöbalken 7 kap. 18 c §. Platsen för planerad byggnation är idag 
inte ianspråktagen och är inte detaljplanelagd eller ligger inom ett LIS-
område.  

Avgiften för prövningen är 2 415 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2022-09-27. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 11. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XX. 

 
 12. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten. 

 
 13. Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt 
bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten XX. 

 

 14. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tre tomter på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen, med följande villkor: 
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- Naturförutsättningarna ska så långt som möjligt tas till vara, 

grundläggningen ska anpassas till befintliga markförhållanden och 
omfattande schaktning eller fyllning får inte utföras. 

- Gårdsbyggnader ska underordna sig bostadshuset i både höjd och 
storlek. 

- Byggnader får endast uppföras som en våning. 
- Byggnader ska uppföras med träfasad (timmer eller panel) som målas 

faluröd alternativt lämnas obehandlade. 
- Byggnader ska uppföras med sadeltak. 

Avgiften för prövningen är 15 766 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-09-29. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 15. Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av två 
tvåbostadshus på fastigheten XX med stöd av 2 kap. 2 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 2 898 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-09-16. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 
 
 

Informationsärenden 
1. Månadsuppföljning BN Mora, September 2022 
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Delegationsbeslut 

1. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
2. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
3. Slutbesked för tillbyggnad a carport och flytt av härbre 
4. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
5. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
6. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av del av 

enbostadshus 
7. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
8. Slutbesked för tillbyggnad av parhus 
9. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnader 
10. Avvisning av ärende gällande bygglov för nybyggnad av fritidshus 
11. Slutbesked för fasadändring av enbostadshus 
12. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
13. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 
14. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
15. Avslut av tillsynsärende 
16. Avslut av tillsynsärende 
17. Slutbesked för uppsättning av skyltar 
18. Slutbesked för uppsättning av belysning 
19. Slutbesked för nybyggnad av gäststuga 
20. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
21. Slutbesked för installation av eldstad 
22. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
23. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
24. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
25. Slutbesked för rivning av komplementbyggnad  
26. Startbesked för tio radhus och tolv komplementbyggnader  
27. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
28. Interimistiskt slutbesked för ändrad användning av lokal 
29. Slutbesked för uppsättning av skyltar 
30. Avvisning av ärende gällande anmälan om väsentligt ändrad planlösning 
31. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av tre flerbostadshus 
32. Interimistiskt slutbesked för ombyggnad och ändrad användning av 

kontorslokaler till bostäder 
33. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
34. Beslut om avslut tillsynsärende 
35. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
36. Interimistiskt slutbesked för till- och ombyggnad av enbostadshus 
37. Slutbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus med två bostäder och garage 
38. Ärendet avslutas utan åtgärd 
39. Det finns inte fog för klagomålet 
40. Slutbesked för uppsättning av skylt 
41. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
42. Slutbesked för nybyggnad av lager 
43. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 
44. Sammanställning delegationsbeslut 20220919 - 20221024 
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Delgivningar 

1. DOM 2022-09-21 Mål nr 5523-21, Förvaltningsrätten i Falun avslår 
överklagandet. 

2. Underrättelse om avslutad förrättning,  
3. Underrättelse 2022-09-30 Aktbilaga 7 Mål nr P 3303-22 Avdelning 3 Nacka 

Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen ger möjlighet att lämna ett yttrande. 
4. För kännedom -Överlämnande, 2022-10-14, Ärendebeteckning: 505-14110-

2022. Överklagande av Lst beslut. 
5. Beslut från Länsstyrelsen, 2022-10-17, dnr: 403-18543-2021, upphäver 

beslutet, avslår ansökan om förhandsbesked 
6. Beslut från Länsstyrelsen 
7. Personuppgiftsincident - anmälan och beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


	Öppnande, närvaro, justering
	Beslutsärenden
	Informationsärenden
	Delegationsbeslut
	Delgivningar

